
 

 

 

 

Luís Roberto Barroso realiza a abertura do Brazil Forum UK 

O Ministro do STF, Luís Roberto Barroso, é patrono do Brazil Forum UK, o maior 
espaço de debate sobre o Brasil no Reino Unido, que ocorrerá na Universidade de 
Oxford em 25 e 26 de junho. O evento acontece desde 2016, com realização e curadoria 
feitas por estudantes brasileiros que fazem mestrados, doutorados e pós-doutorado em 
universidades em do Reino Unido. 

 
Barroso afirmou que “há momentos 
difíceis” na construção de um país 
melhor e destacou que o Brazil 
Forum UK reúne pessoas que 
“pensam, amam e vivem o Brasil” e 
buscam caminhos para que o país 
encontre “seu melhor destino”. Veja 
abaixo na íntegra, a entrevista que o 
ministro concedeu ao fórum.  
 
Como é ser patrono do evento 
desde 2016? 
“Eu tenho muito orgulho de ser 

patrono do Brazil Forum UK desde a sua primeira edição. Há quase dez anos eu deixei 
a iniciativa privada para me dedicar à vida pública, procurando fazer um país melhor e 
maior. Há momentos difíceis. O reconhecimento e o carinho de jovens comprometidos 
com o Brasil me trazem alegria e alento.” 
 
Qual a importância de se realizar um fórum como o Brazil Forum UK? 
“A democracia e a construção de um país dependem de debate público de qualidade. 
O Fórum reúne pessoas que pensam, amam e vivem o Brasil e que procuram caminhos 
para que o país encontre o seu melhor destino. Uma tradição que se renova 
anualmente.” 
 
Qual mensagem pretende trazer para o evento? 
“O Brasil é um país difícil, mas fascinante. Há muito a fazer para combater o déficit de 
oportunidades, justiça e dignidade humana que afeta milhões de brasileiros. Educação, 
ciência, cultura, distribuição de renda e empreendedorismo são alguns capítulos 
imprescindíveis para a conquista do futuro. Nosso papel, como professores, estudantes 
e trabalhadores, em geral, é empurrar a história na direção certa,” conclui Barroso. 
 

O Ministro fará a abertura do evento, que acontece na Universidade de Oxford, na 
Inglaterra, na sede Blavatnik School of Government (BSG), no dia 25 de junho, tema: 
Amanhã vai ser outro dia? Com a participação da diretora-executiva da Anistia 
Internacional, Jurema Werneck, das 5h às 6h30 (horário de Brasília). 

Para quem quiser assistir, são 110 lugares e os ingressos estão à venda emaqui . 



Também será transmitido via  YouTube no canal:  brazilforum, com intérpretes de 
libras. 

 

 

+ Brazil Forum UK 
A sétima edição do evento acontece, nos dias 25 e 26 de junho, sábado e domingo, 
marca a volta do evento para o presencial e acontece na Universidade de Oxford, na 
Inglaterra, na sede Blavatnik School of Government (BSG). São painéis temáticos sobre 
educação, segurança pública, política econômica, mídia e democracia, meio ambiente 
e sustentabilidade, desenvolvimento econômico e renovação política. 
 
Realizado em um ambiente livre, aberto e plural, o Fórum busca promover debates 
interdisciplinares entre membros da sociedade civil, da academia, do poder público e da 
iniciativa privada. Reúne lideranças reconhecidas para refletir sobre questões e desafios 
contemporâneos brasileiros em um ambiente inclusivo em torno de temáticas 
específicas.  

As últimas edições contaram com a presença de convidados como Dilma Rousseff, 
Fernando Henrique Cardoso, Teresa Cristina, Monique Evelle, Mônica Bergamo Ailton 
Krenak, Drauzio Varella, Nath Finanças, Fernando Haddad, Marina Silva, Anielle 
Franco, Leci Brandão, Erika Hilton, Cacique Xukuru dentre outros nomes de grande 
relevância no contexto nacional, e internacional. Em seis edições, participaram mais de 
130 personalidades em debates atuais e necessários para o Brasil. 
 
Serviço: 

Brazil Forum UK 2022 
Data: 25 e 26 de junho de 2022 
Onde: Blavatnik School of Government (BSG) 
  
Mais informações: 
Site: www.brazilforum.org  
Facebook: brazilforum 
Twitter: brazil_forum 
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Informações para imprensa 
Juliana Matheus 
Cata-Vento Comunica 
11 98748 5448 

E-mail: juliana@cataventocomunica.com.br   
Facebook:  cataventocomunicaimprensa/ 
Instagram:  cataventocomunica/  
Linkedin: julianamatheus  


